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  Sul yr Adfent 
(3 Rhagfyr 2017)

Arglwydd Iesu, Oleuni’r byd,
yn union fel yr hiraethodd Abraham a Sarah
am gael dal plentyn yr addewid yn eu breichiau,
hiraethwn ninnau am wir gysur dy bresenoldeb.
Mae arnom dy angen; mae llawer yn unig, yn ofnus, ar goll.
Disgwyliwn wrthyt; tyrd yn glau.
Cysura’r bobl sy’n rhodio mewn tywyllwch,
O! Arglwydd gogoneddus y goleuni.

  Ail Sul yr Adfent 
(10 Rhagfyr 2017)

Arglwydd Iesu, Oleuni’r byd,
yn union fel y llefarodd Eseia a’th holl broffwydi yn hy i 

ddatgan bod dy ddyfodiad achubol wrth law,
cyhoeddwn ninnau y gwir gysur a ddaw drwy dy ddyfodiad 

di.
Mae arnom dy angen; mae llawer mewn dryswch ac yn 

chwilio am y gwirionedd.
Disgwyliwn wrthyt; tyrd yn glau.
Cysura’r bobl sy’n rhodio mewn tywyllwch,
O! Arglwydd gogoneddus y goleuni.

  Trydydd Sul yr Adfent 
(17 Rhagfyr 2017)

Arglwydd Iesu, Oleuni’r byd,
yn union fel yr ymwadodd Ioan Fedyddiwr â chysur
er mwyn paratoi’r ffordd i ti,
paratown ninnau ar gyfer cyffro’r cysur hwnnw a ddaw 

drwy dy bresenoldeb di.
Mae arnom dy angen; arwain ni y tu hwnt i’n muriau diogel.
Disgwyliwn wrthyt, i fynd o’n blaenau, wrth ein hymyl a thu 

ôl i ni.
Cysura’r bobl sy’n rhodio mewn tywyllwch,
O! Arglwydd gogoneddus y goleuni.

Mae goleuo canhwyllau’r Adfent yn foment 
arbennig ac efallai y byddwch yn dymuno 
cadw popeth yn syml. Mae’r litwrgi byr 
isod yn ffordd o wneud hynny a chysylltu’r 
foment hefyd ag Offrwm yr Adfent ar gyfer 
eleni. Os hoffech ychwanegu ato, dyma rai 
awgrymiadau pellach:

 ● Gallech ganu pennill o emyn addas, er 
enghraifft CFf 49, Diolch i ti, yr hollalluog Dduw

 ● Byddai’n bosibl gosod y dorch ganhwyllau 
mewn lle gwahanol o wythnos i wythnos, 
gan ddechrau yn nhu blaen y capel a symud 
yn nes ac yn nes at y cefn nes eich bod yn y 
cyntedd neu y tu allan hyd yn oed. Gallech 
wneud hyn yn wythnosau 1-4 pan fydd yn 
haws i bobl symud ac yna dod â’r dorch yn 
ôl i’r tu blaen ar Ddydd Nadolig, sydd yn 
gydnaws â’r pwyslais yn y weddi ar gyfer y 
gannwyll olaf sef cannwyll Crist.

Cyflwyniad: 
i’w ailadrodd cyn goleuo’r 
gannwyll/canhwyllau bob wythnos

Mae’r Adfent yn adeg o ddyheu – cofiwn unwaith 
eto am y rhai a fu’n aros am enedigaeth Crist, 
gan gofio hefyd ein bod ninnau yn disgwyl ei 
ailddyfodiad. Rydym yn parhau i fod yn bobl 
sy’n rhodio mewn tywyllwch ac mae ein byd yn 
llawn poen a thristwch. Er hynny, mae’n adeg 
o ddathlu oherwydd, drwy enedigaeth Iesu, 
mae Duw eisoes wedi cysuro ei bobl. Wrth 
inni ganolbwyntio ar ei ddyfodiad ef (a pharatoi 
ein calonnau yn llawnach ar gyfer hynny), fe 
adnewyddir ein nerth drwy’r addewid y bydd 
teyrnas Dduw yn dod i’n plith yn ei chyflawnder 
rhyfeddol. Daeth y goleuni ac fe dry ein tywyll 
nos yn olau ddydd.
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  Noswyl Nadolig 
(24 Rhagfyr 2017)

Arglwydd Iesu, Oleuni’r byd,
yn union fel y mentrodd Mair dy fam, a hithau mor 

ifanc,
bob un dim er mwyn dy feithrin di yn ei chroth,
fe ddywedwn ninnau ‘gwnaf’ a mentro at eraill i gynnig 

cysur dy bresenoldeb.
Mae arnom dy angen; nertha ni i fod yn gymdeithion i 

bobl, gyda thi.
Disgwyliwn wrthyt; llanw ni â chariad at y rhai y byddi 

di’n ein harwain atynt.
Cysura’r bobl sy’n rhodio mewn tywyllwch,
O! Arglwydd gogoneddus y goleuni.

  Dydd Nadolig 
(25 Rhagfyr 2017)

Arglwydd Iesu, Oleuni’r byd,
gyda’th holl Eglwys ar y ddaear, gyda’r holl saint
a holl gwmni’r nef,
croesawn y cysur a ddaw drwy dy bresenoldeb, i’n 

trawsnewid.
Moliannwn di: faban Iesu, heddiw yn gorwedd yn y 

gwair!
Gogoneddwn di: Frenin atgyfodedig, dyrchafedig a 

ddaw drachefn!
Llawenhawn oblegid y daw y diddanwch tragwyddol, 

pan na fydd tywyllwch mwyach
ac y byddwn yn mwynhau undod llwyr â thi. 
O! Arglwydd gogoneddus y goleuni, henffych well!


